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  راهن�ی جستجوگر کتابخانه شخصی محمد عبدلی

ریع پژوهشگران سشمسی به منظور دسترسی 1392سامانه جستجوگر کتابخانه شخصی محمد عبدلی در بهمن ماه 

از طریق این سامانه محققان و مراجعین می توانند . به متون و منابع کردشناسی بر روي وب بارگزاري شده است

مراحل . داشته باشد ناد و تصاویر، کتابها و مقاالت دسترسیبه جستجو در میان نسخه هاي خطی مشاهیر کرد، اس

  :جستجو و دریافت مدرك به شرح زیر است

  http://ketabyar.net/mabdoli: مراجعه به آدرس اینترنتی

زیرا با . را تغییر ندهید جستجو بر اساساد می شود، قسمت پیشنه. را در مستطیل وارد کنیدکلمه مورد نظر خود 

 »ي«دقت کنید که در تمام موارد بهتر است . شانس بیشتري براي یافتن خواهید داشت همه مواردانتخاب گزینه 

  .را فشار دهیدجستجو سپس دکمه . یداستفاده فرمای Shift+Xتایپ کنید براي درج آن از کلید  »ي«را به صورت 
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  :کلیک کنید ثبتشماره مشاهده خواهد بود، براي جزئیات مدرك روي نتایج جستجو به صورت زیر قابل 

  :شودمشخصات تفصیل هر اثر به صورت زیر نمایش داده می، ثبتشماره روي با کلیک بر 
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  :درخواست باز شود کلیک کنید تا فرم درخواست رزرووي  براي دریافت مدرك مورد نظر بر

   

درج . امل فرماییدسپس بقیه قسمتها را دقیق ک. در قسمت عضویک یک شماره به دلخواه وارد کنید

به ساعت 2ظرف فایل مدرك مورد نظر . را بزنید ثبت اطالعاتسپس درکه . ایمیل الزامی است

  . ایمیلتان ارسال خواهد شد

بیشتر کتابها هم . باشدموجود می PDFهاي خطی فایل در حاضر براي کلیه اسناد و نسخه :توضیح

  .رار خواهد گرفتها در صورت درخواست در اختیار پژوهشگران قاند و فایل آناسکن شده


